
PRODIGESTAN perorální prášek 
 
PRODIGESTAN perorální prášek 
Číslo schválení VP: 062-19/C 
Složení veterinárního přípravku (1 g obsahuje): Natrii propionas 506,60 mg, Calcii propionas 308,00 mg, 
Manganosi sulfas monohydricus 2,00 mg, Cupri sulfas entahydricus 1,00 mg, Cobaltosi chloridum 
hexahydricum 0,08 mg, Zinci sulfas heptahydricus 0,08 mg 
Pomocná látka: laktóza monohydrát. 
 
Účel použití:  
Příznivý účinek při: 

 stavech, kdy je narušena fyziologická funkce trávicí soustavy u přežvýkavců 
vznikajících z nadměrného přívodu lehce stravitelných glycidů, při náhlé změně 
krmné dávky a při nadměrném zkrmování bílkovinných koncentrátů, při nevyhovující 
struktuře krmiva (malá velikost částic), v počátečním období laktace, případně na 
zlepšení příjmu krmiva 

 narušení fermentačních procesů v bachoru vyvolaných poruchou mikrobiálního 
trávení či otrav z krmiva 

 zánětech trávicího traktu u prasat a psů 
 
Podpůrná terapie při: 

 ztučnění jater 
 otravě amoniakem 
 poporodní obrně 
 specifických a nespecifických střevních zánětech 
 projevech infekce (změna chování, barvy sliznic, intenzity dýchání, výtok z nozder, 

zvýšená teplota atd.) 
 nechutenství spojené s průjmem anebo zácpou 
 hubnutí a zpomalení růstu 
 pohybových poruchách 
 nedostatku minerálních látek 
 antibiotické terapii 
 dehydratačních stavech 

 
Cílové druhy zvířat: Skot, ovce, kozy, prasata, psi. 
 
Způsob použití: Podává se dobře rozpuštěný v teplém nápoji (vodě, heřmánkovém čaji) u skotu jícnovou 
sondou přímo do bachoru nebo z láhve do ústní dutiny, případně zamíchaný v krmivu, u prasat a psů z 
láhve do ústní dutiny, případně zamíchaný v krmivu. 
 
Dávkování: Dospělému skotu dvakrát denně 100-150 g po dobu 2-5 dní, prasatům dvakrát denně 20-25 g 
po dobu 2-5 dní, psům dvakrát denně 5 g po dobu 2-5 dní. U ostatních zvířat jsou dávky úměrně menší 
podle hmotnosti. 
1 zarovnaná polévková lžíce obsahuje 6-7 g prášku. 
Přípravek je určen k individuální aplikaci a denní dávky se podávají rozdělené na polovinu dvakrát denně 
po dobu 2-5 dní. 
U skotu se v průběhu aplikace doporučuje dieta s vyšším obsahem sena a okopanin. Jadrné krmivo z 
krmné dávky vyloučit a postupně přidávat po zlepšení zdravotního stavu. 
 
Balení: 5x100 g, 5 kg, 10 kg, 25 kg 


